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Drage krajanke, spoštovanji krajani!

Sve t KS obve š ča

V nabiralnike smo vam prinesli 50. - jubilejno
številko Informatorja. Kar precej branja smo
vam ponudili v teh letih izdajanja krajevnega
glasila. 50. številka pa je tudi za uredniški
odbor prelomno. Z izvolitvijo novih članov v
Svet KS Bitnje se bo uredniški odbor okrepil
in poživil naše skupno delo.
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Tokrat si lahko preberete, kdo je na minulih
lokalnih volitvah prejel dovolj glasov, da bo
zastopal barve Bitenjčanov v Svetu Ks Bitnje.
Pa tudi o razvoju in rasti krajevnega glasila
Informator. Oziramo se tudi po naših društvih; nekaj besed o delu si lahko preberete
v rubriki Dogaja.
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Na vrata že trka novo leto 2019. Malo še počakajmo, da se staro poslovi v najlepši luči ...
z bleščicami, Božičkom, dedkom Mrazom,
darili, objemi ... in dovolimo si sanjati.
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In ne pozabimo ... se beremo spet v novem letu,
ko bomo izdali že 51. številko našega glasila.
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Svet KS
obvešča
Člani Sveta KS Bitnje
Tomaž Ogris, predsednik
Robert Langerholc, podpredsednik
dr. Matej Dolenc, član
Primož Ogris, član
Maruša Langerholc, članica
Janez Kern, član
Zala Mesec, članica
Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v naši
krajevni skupnosti si lahko preberete
na spletnih straneh www.bitnje.si ter
oglasnih deskah KS Bitnje, ki so nameščene po vasi. Na navedenih spletnih
straneh objavljamo tudi vse zapisnike
sej sveta KS Bitnje in komisij, ki delujejo na področju KS Bitnje.
Pripombe, predloge, probleme, vprašanja krajanov sprejemamo le v pisni
obliki na enega od naslovov KS Bitnje:
ks.bitnje@abakus.si,
KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,
nabiralnik KS Bitnje na gasilskem
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).
Za krajše informacije smo dosegljivi
na telefonski številki:
041 759 104 (delovni dnevi 16.00 19.00, sobota 9.00 - 12.00),
Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate
zgoraj navedene termine.
Prav tako se krajani lahko udeležite sej
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja
in predloge za na sejo pošljite pisno
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo na dnevni red seje. Termini sej so
obljavljeni na spletni strani KS Bitnje
(http://www.bitnje.si/).
Spremljate nas lahko tudi preko Facebook strani Informator KS Bitnje
(https://www.facebook.com/informatorksbitnje).

Pomembno obvestilo!
Tek o č e v z d rž ev a nj e na p od ro č j u KS B it nj e
S 1. 1. 2008 se naslednja tekoča vzdrževanja predajo v upravljanje na ustrezno službo Mestne občine Kranj:
tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča,
parki, zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture:
ceste, javna razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je našteto v navedenem sklepu, od 1. 1.
2008 naprej uporabljajte naslednjo telefonsko številko oziroma
elektronski naslov:
tel.: 080 1885
email: mok@kranj.si

Vzdrževanje občinskih cest,
avtobusnih postaj in pluženje
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske
javne službe
Miha Buh
tel.: (04)237-33-54
e-mail: miha.buh@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Medobčinski inšpektorat (npr.
divja odlagališča, živa meja
ki posega v cesto, zapuščena
vozila na javnih površinah)
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@
kranj.si

Komunala Kranj, Delovna
enota Vzdrževanje cest
Javna razsvetljava, otroška
Janez Lukan
igrišča v lasti Mestna občina T: 04 28 11 352
Kranj, obrezovanje dreves na M: 041 649 461
javnih površinah
E: janez.lukan@komunala-kranj.si
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske
Komunala Kranj, Delovna
javne službe
enota Javne površine
Nataša Žibert
Marjan Tušar
tel.: (04)237-31-96
T: 04 28 11 375
e-mail: natasa.zibert@kranj.si M: 030 610 450
tel. tajništvo: (04)237-31-40
E: marjan.tusar@komunalakranj.si

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega vzdževanja, obračate neposredno na zgoraj
navedene kontakte na Mestni občini Kranj. V primeru, da
s strani občine ne bo odziva, obvestite krajevno skupnost,
da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje
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Pr i jav e na m e s tno
i nš pekcijo
Medobčinski inšpektorat Kranj
Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:
• opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice
urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz
prenesene pristojnosti z države na občino,
• spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
• vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji
s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
• pripravlja in izvaja proračun s področja
Medobčinskega inšpektorata Kranj,
• pripravlja strokovne podlage in razpisne
dokumentacije za javna naročila s področja
Medobčinskega inšpektorata Kranj,
• opravlja druge upravne in strokovne naloge s
svojega delovnega področja.
Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva
kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na
podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko
redarstvo opravlja naslednje naloge:
• nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih,
• varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih
cestah zunaj naselij,
• skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varuje javno premoženje, naravno in kulturno
dediščino,

• vzdržuje javni red in mir,
• spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
• opravlja druge upravne in strokovne naloge s
svojega delovnega področja.

Prijave mestnem inšpektoratu
Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite na
Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate
tudi anonimno. Prijavo lahko pošljete tudi na KS
Bitnje (lahko tudi anonimno) in posredovali jo bomo
naprej na Medobčinski inšpektorat. KS Bitnje sama
ne prijavlja nepravilnosti, temveč samo posreduje
vaše prijave naprej.
Po elektronski pošti lahko pošljete prijave na medobcinski.inspektorat@kranj.si.

Kontaktne osebe
Trentno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:
• vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Kranj, Mitja Herak (mitja.herak@kranj.si),
04 237 33 59,
• inšpektor, Barbara Metelko (barbara.metelko@
kranj.si), 04 237 32 16,
• inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@kranj.si),
04 237 33 51,
• inšpektor, Slavka Remic (slavka.remic@kranj.si),
04 237 33 56,
• inšpektor, Robert Zadnik (robert.zadnik@kranj.
si), 04 237 33 61.
• Aktualne informacije pa dobite na strani Mestne
občine Kranj: http://www.kranj.si/KRANJ_
SI,,mestna_obcina,sou,medobcinski-inspektorat-kranj.htm

O me j i t e v prom e ta na cesti K ra n j-Škofja Loka
V nadaljevanju objavljamo dopis, ki ga je KS Bitnje
(skupaj s KS Žabnica) v mesecu oktobru ponovna
poslala na Mestno občino Kranj in druge, v dopisu
navedene, institucije. Na dopis z isto tematiko, ki je
bil objavljen v Informatorju št. 49 odgovora, nismo
prejeli. Tokrat smo odgovore prejeli le od Agencije
RS za varnost v prometu in Mestne občine Kranj, kar
kaže na majhen interes k reševanju zelo zahtevne in
pereče problematike.
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Agencija RS za varnost v prometu je naše zahteve večji
meri sprejela in tudi predlagala pristojnim inštitucijam, da jih čim prej prične izvajati, da se zagotovi
minimalna varnost udeležencem v prometu.
Na drugi strani pa odgovor Mestne občine Kranj
(katere občani živimo v Bitnjah) našim zahtevam ni
toliko naklonjena.
Res je, da se o problematiki že nekaj časa govori in da je

bil podpisan tripartitni sporazum, ki ga občina navaja
v dopisu. Vendar kaj več od tega ni bilo storjeno. Še
vedno se Mestna občina Kranj in Občina Škofja Loka
dogovarjata o novi povezovalni cesti, ki bo razbremenila obstoječo povezovalno cesto Kranj - Škofja Loka.
Občina Kranj naše zahteve po preusmeritvi tovornega
prometa na cesto Kranj - Jeprca - Škofja Loka ne
odpira iz sledečih razlogov:
1. tranzitni promet se ne izvaja in je prepovedan in
preganjan,
2. pot bi se podaljšala za 7 km,
3. promet bi obremenil že tako obremenjeno cesto
Škofja Loka - Jeprca in tam živeče občane.
Z navedenim se ne moremo strinjati, saj je v preteklosti že potekal promet preko Ljubljanske ceste in
so ga pred leti prepovedali.
Glede na to, da je večino prometa, ki se odvija preko
naselij Bitenj in Žabnica namenjenega proti državam
Evropske unije, smatramo da podaljšanje poti za 7
kilometrov ne more odtehtati nemogočih razmer,
v katerih živimo krajani Bitenj in Žabnica. Da ne
omenjamo nevarnosti, ki prežijo na naše otroke, ki
dnevno prečkajo s tovornjaki obremenjeno cesto. Da
o poziciji otroškega igrišča ob OŠ Žabnica sploh ne
govorimo (za tiste, ki ne veste - igrišče stoji pribl. en
meter od ceste, sicer je zaščiteno z mrežno ograjo).
Strinjamo se, da se bo obremenilo cesto Škofja Loka Jeprca. Če bi pogledali strukturo tovornega prometa,
ki poteka v naseljih Bitenj in Žabnica, bi ugotovili, da

večina izhaja iz industrijske cone Trata in obeh dolin
(Selška in Poljanska).
Mnenja smo, da bi MORALA Občina Škofja Loka bolj
aktivno pristopiti k reševanju problematike in najti
takojšnjo rešitev za probematiko, ki bo v največji
meri reševala gospodarstvo, ki se je (bo) razširilo v
Občini Škofja Loka.
Našo zahtevo po postavitvi semaforja pred OŠ
Žabnica občina ni videla kot pozitivno in je v odgovoru ne omenja, čeprav bi edini zagotavljal minimalno
varnost otrok.
Prav tako nismo dobili zagotovitve, da se bo izvedla
odbojna ograja za zaščito otrok na igrišču.
Našo zahtevo po kolesaski stezi, ki bi povezovala Kranj
z podeželjem, pa bodo skušali izpeljati srednjeročno.
Mestna očbina Kranj se je pohvalila z izgradnjo krožišča v Zgornjh Bitnjah, čeprav o njem ni duha in sluha.
Župan Trilar ga je obljubil že v mesecu septembru
2018. Njegov kandidat g. Purič je obljubljal montažnega v mesecu decembru 2018. Upamo, da se bo kaj
od tega tudi uresničilo.
Veliko se je obljubljalo tekom občinskih volitev, zato
bomo člani Sveta KS Bitnje in Sveta KS Žabnica opozarjali na problematiko v Bitnjah in Žabnici in novega
župana spodbujali, da aktivno pristopi k reševanju
problematike in da se najde rešitve tudi za podeželje
ter omogoči krajanom primerno kakovost bivanja.
Robert Langerholc, podpredsednik Sveta KS Bitnje
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K r aj ev ni pr aznik
Člani Sveta KS Bitnje smo na 38. seji soglasno sprejeli
sklep, da se krajevni praznik KS Bitnje prestavi
s 27. marca na dan državnosti. 25. junija 1991 sta
bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in
Temeljna listina o samostojnosti in neodvisnosti
Slovenije.

Ohranili bi vse aktivnosti, ki že potekajo v juniju,
jim dali pečat krajevnega praznika in dodali nove
vsebine s slovesnostjo ob dnevu državnosti.
dr. Matej Dolenc, član Sveta KS Bitnje

Dan državnosti nas kot državljane povezuje, ker smo
bili Slovenci v želji po samostojnosti pred skoraj
tremi desetletji zelo enotni.
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Lokalne
volitve
2018

Konstitutivna seja sveta KS Bitnje je bila 13. decembra 2018.
KS Bitnje bo imela v mandatu 2018-2022 tudi 3
mestne svetnike: Bojana Homana, Ireno Dolenc
in Tomaža Ogrisa.

Re zu ltat i
Spoštovani vaščani!
Na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 smo izvolili nove
svetnike krajevne skupnosti Bitnje. Novi svetniki, ki
bodo delovali v svetu KS Bitnje do naslednjih volitev
čez 4 leta, so (navedeni glede na ševilo prejetih glasov):
- dr. Matej Dolenc
- Primož Ogris
- Tomaž Ogris
- Maruša Langerholc
- Robert Langerholc
- Janez Kern
- Zala Mesec

Boljše obete za prihodnje delovanje KS nam daje
novoizvoljeni župan Matjaž Rakovec. Župan se je v
svoji kampanji obvezal, da bo krajevnim skupnostim
vrnil veljavo, ki so jo v preteklosti že imele. Letno naj
bi bilo posamezni krajevni skupnosti namenjenih
50 tisoč evrov za dobro pripravljene projekte. Kako
točno se bodo sredstva delila, še ni znano - na občini
morajo to še določiti; tekom volilne kampanje je
bil omenjen participatorni način deljenja sredstev.
Sredstva bi bila zelo dobrodošla, saj bi v vasi radi
uredili še potok Štajna, regulacijo potoka Žabnica,
preplastili cesto do Šutne, velika želja pa je izgradnja skupnega prostora za športne in kulturne
dejavnosti.
Dobro sodelovanje še naprej, tako kot je bilo v preteklosti, pričakujemo tudi s sosednjima krajevnima
skupnostima, KS Stražišče in KS Žabnica.

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek
glasov

1.

dr. Matej Dolenc

NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati

344

11,57 %

2.

Primož Ogris

PLS - Povezane lokalne skupnosti

282

9,48 %

3.

Tomaž Ogris

PLS - Povezane lokalne skupnosti

257

8,64 %

4.

Maruša Langerholc

PLS - Povezane lokalne skupnosti

247

8,31 %

5.

Robert Langerholc

PLS - Povezane lokalne skupnosti

240

8,07 %

6.

Janez Kern

PLS - Povezane lokalne skupnosti

240

8,07 %

7.

Zala Mesec

PLS - Povezane lokalne skupnosti

203

6,83 %

8.

Alenka Rajgelj Šilar

NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati

194

6,52 %

9.

Jaka Toplak

Jaka Toplak in skupina volivcev

193

6,49 %

10.

Martina Serdoz

PLS - Povezane lokalne skupnosti

183

6,15 %

11.

Peter Pintar

NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati

178

5,99 %

12.

Alenka Krišelj

NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati

166

5,58 %

13.

Suzana Plestenjak

NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati

129

4,34 %

14.

Branko Budna

Radej Andrej in skupina volivcev

118

3,97 %
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Dogaja
I nf or m ator s kozi l e ta
Krajevno glasilo Informator je s prvo številko začelo izhajati spomladi
2003. Njegov prvotni namen je bil obveščati krajane o delu Sveta
krajevne skupnosti Bitnje. Prve številke so bile informativno gradivo,
ki je izhajalo na parih straneh, razmnoženo na kopirnem stroju.
S številko 8, ki je izšla poleti 2005, pa je Informator spremenil svojo
podobo in razširil svoj obseg. V tem letu je bilo ustanovljeno KUD
Bitnje in nekaj članic je pristopilo in so začele soustvarjati Informator.
Poleg dogajanj s strani SKS Bitnje so ustvarjalci glasila povabili tudi
društva in organizacije, ki delujejo na področju Bitenj, naj povedo o
svojem delu in o tem napišejo. Sprva malce obotavljajoče potem pa vse
bolj korajžno so prihajali članki, ki so bili potem objavljeni v glasilu.
Leta 2006 je bil za Informator ustanovljen uredniški odbor, v zasedbi
urednica Mateja Arhar, oblikovalka Danaja Oblak, ostali aktivni člani
Tatjana Muraja Oblak, Boris Oblak, Dominik Oblak, Maruša Zupanc,
Nataša Hafnar in Mirjana Jurjevec. Določili so tematske sklope, v
katere so navadno sodili članki. Oblikovalka Danaja je oblikovala
popolnoma novo in še bolj všečno postavitev, sprejeli so tudi odločitev
o novem formatu.
Nov, lepši, uglednejši Informator je izšel s št. 18 spomladi 2007. Ponosni
uredniški odbor je svoje delo nadaljeval in tudi nadgrajeval. Izšla je
tudi zgibanka Bitnje nekoč in danes, za katero sta gradivo priskrbela
naša krajana Breda Konjar in Lojze Zavrl.
Glasilo Informator krajane obvešča o vseh dogodkih, ki se v vasi
dogajajo, o delu SKS, društev, organizacij, posameznikov.
Uredniški odbor je sedaj v manjši zasedbi, vendar deluje suvereno.
Vse njihovo delo temelji na prostovoljnem delu.
Informator sedaj izhaja dvakrat letno. Izide v nakladi 1000 izvodov, od
tega vsako gospodinjstvo prejme po en izvod. Nekaj izvodov razpošljejo
v javne ustanov, nekaj jih odnesejo v krajevne lokale.
Mateja Arhar, urednica Informatorja
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Ust va rjal na l e ta KUD Bitn je
Pred nami je 50. – jubilejna številka Informatorja.
Ker smo člani Kulturno umetniškega društva Bitnje
močno povezani z omenjenim glasilom, saj segamo
v njegove korenine, se bomo v nadaljevanju pisanja
ozrli tudi v zgodovino našega delovanja.
Naše društvo se je rodilo iz potrebe, saj so naši, sedaj
že odrasli otroci, potrebovali prostor za gibanje in
zaposlitev. Tako se je sprva rodila ideja o otroškem
igrišču, ki smo ga s pomočjo KS in peščico vaščanov
zgradili, leta 2003 pa smo udejanili še idejo o otroških
delavnicah, kjer so otroci prisluhnili pravljicam,
risali, ustvarjali. Kmalu je otroški delavnici sledila
delavnica za odrasle, kjer smo ženske vihtele kvačke,
pletilke, čopiče in drugo orodje.
Delavnice smo kmalu prerasli in pod budnim očesom
Andragoškega centra smo pričeli s krožki - otroški,
ustvarjalni, ekološki, za zdravo življenje, bralni,
klekljanje, retorika ...
Idej nam nikoli ne zmanjka. Kaj vse smo ustvarile
ženske v vseh teh letih? Koliko oblačil smo napletle, nakvačkale in zašile, izdelale nakit z različnih
materialov, z izdelki okrasile velikonočno mizo,
popestrile naše hišne prostore, polepšale domove
z novoletnimi dekoracijami, narisale nasmeške otrokom z izdelanimi igračami. Vsako leto pripravile
novoletna darila za KS, z darili polepšale dni tudi
starostnikom na prireditvi Prihod pomladi. Pekle
slaščice in dobrote za prireditve.
Krožke smo vedno priredile tako, da smo v okviru
srečanj izdelale in pripravile vse potrebno za prireditve, ki so bile v okviru naše KS – Direndaj, Prihod
pomladi, dan spomina na preminule, prireditev ob
prazniku KS, prihod dedka Mraza.
V našem društvu pod okvirjem raznih krožkov gostimo
pester izbor predavateljev s cele Slovenije. Poučujejo
nas iz različnih področij: o zdravju, čebelarjenju,
ekologiji, pridelavi hrane, biodinamiki, permakulturi,
masaži, jogi, retoriki, vzgoji, zgodovini ...
Pod okriljem Bralnega krožka gostimo pesnike
in pisatelje in prisluhnemo zanimivim zgodbam
popotnikov.
V društvu smo si dolgo želeli dramskega krožka, a
žal nam niso na voljo prostor in čas. Tako je zaživela

| 10 | informator 50 | gruden 2018

le otroška dramska skupina pod budnim očesom
in zagnanostjo Mojce Kepic, ki vedno znova zbere
nadobudne otroke in mladostnike in pripravi dve
predstavi na leto.
Večina dejavnosti in predavanj se zgodi v kletni
sobi, kjer nam brezplačno nudi prostor KS Bitnje,
nekaj predavanj in prireditve smo izvedli v dvorani
GD Bitnje. Se pa vsako leto od leta 2004 odpravimo
tudi na izlet po naši Sloveniji, kjer vedno izvemo kaj
zanimivega in okusimo kaj dobrega.
V vseh letih delovanja smo se in se še vedno trudimo,
da bi v delovanje vključili čim več krajanov. Tako
smo pred leti pripravili dan sosedov, organizirali
pa smo tudi Dvoriščni sejem.
Sodelujemo tudi z drugimi društvi in organizacijami.
Omenim naj, da kot dobra naveza že tri leta sodelujemo pri organizaciji Stražiške tržnice, ki poteka
vsak drugi petek v mesecu in je naletela na dober
odziv tako ponudnikov kot tudi kupcev. Žal v naši
vasi nismo naleteli na potreben odziv, zato je tržnica
v Stražišču, kjer nudi Baragov trg oz. Šmartinski
dom dobro zavetje.
Za nami je petnajst let delovanja, zavedamo se, da
je vedno potrebno pripraviti kaj novega in zanimivega. Naša vas je velika, zavetje nudi preko 2000
prebivalcem. V društvu upamo, da se nam bodo
pridružili novi člani z novimi idejami in energijo, da
bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem pridobili
zemljišče in prostor za delovanje tako organov KS
kot vseh društev, ki živijo in delujejo v naši lepi vasi.
Želimo, da bo naša vas postala stičišče za bivanje,
delo in družabno življenje.
Tatjana Muraja Oblak

Literarni večer z Mileno Miklavčič
Bralke Bralnega krožka Sorško polje vabimo vse krajane na literarni
večer z Mileno Milavčič, avtorico knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače.
Srečanje bo v ponedeljek, 14. januarja 2019, ob 18. uri v kletni sobi
Gasilskega doma Bitnje.
Lepo povabljeni!

BK Sorško polje v sezoni 2018/2019
Bralke s sezono 2018/2019 nadaljujemo s širitvijo
bralnega virusa. Za nas se je odprla že 16. bralna
sezona.
Naša prva knjiga je bila Vrtnarica z Guernseya, avtorice Charlote Link. med našimi bralnimi popotovanje
smo se sedaj že drugič ustavile na Guernseyu - prav
priljubljen otok je postal. Morda ga nekoč obiščemo ...
V spomin na nedavno preminulega finskega avtorja
Aarta Paasiline bomo prebrale nekaj njegovih knjig.
Spomnile pa se bomo tudi na našega velikega pisatelja Ivana Cankarja in se spopadle z njegovo prozo.

Leto 2018 je namreč Cankarjevo leto in prav je, da
počastimo tudi njegov spomin.
Januarja, točneje 14. 1. 2019 ob 18. uri, nas bo obiskala
priljubljena kultna pisateljica Milena Miklavčič.
Zagotovo ste se že srečali z njeno knjigo Ogenj, rit in
kače niso za igrače. Prijetna sogovornica, ki raziskuje
slovensko zgodovino na prav poseben in žgečkljiv
način. Na literarno srečanje vabimo vse vas, ki želite
poklepetati s pisateljico ali pa le prisluhniti pogovoru.
Mateja Arhar, mentorica BMK
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P r i spe ve k bal e t ne š ole Stevens
Baletna šola Stevens je v Spodnjih Bitjah zelo aktivna že tretje šolsko
leto. Prejšnji mesec smo zaključili dneve opravljanja Mednarodnih
baletnih izpitov »Legat Foudation« pod ocenjevalnim očesom predsednice Legat sistema Moye Vahey. Kvaliteto naših balerin in baletnikov
je gospa zelo pohvalila.
Sredi septembra smo na dobrodelni predstavi v Žabnici nastopili z
duetom »Harlquen in Kolobine«. V začetku decembra smo nastopali
z baletama »Sneguljčica in sedem palčkov« in »Prokofijev«. Teden
dni pred božičnim večerom smo v športni dvorani Medvode božično
vzdušje pričarali z božično predstavo Hrestač.
V prihodnosti vas vljudno vabimo na naše predstave, ki jih spremlja
nadvse lepa klasična glasba in prečudoviti kostumi, ki jim odrska luč
doda sijaj.
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Mateja Udovč,
SMC, Poslanska
pisarna v
kranju
V ponedeljek, 8. 10. 2018, je v
prostorih Mestne občine Kranj
pričela delovati poslanska pisarna
poslanke Državnega zbora Mateje

Udovč, SMC. Poslanska pisarna je
v občinski stavbi, Slovenski trg 1,
v sejni sobi št. 8 in bo predvidoma
odprta vsak ponedeljek med 16 in
18. uro. Poslanska pisarna je namenjena vsem, ki živijo in delajo v
Kranju, širšI okolicI in celotni gorenjski regiji. V njej se bo poslanka
Mateja Udovč še bolj povezala s
širšim lokalnim in regionalnim

okoljem. Vsi zainteresirani bodo
lahko v neposredni komunikaciji
s poslanko izražali svoja mnenja,
pobude in predloge. V skladu s
svojimi kompetencami bo poslanka ga. Mateja Udovč vse probleme
in predloge za rešitve reševala v
Državnem zboru. Z danimi informacijami bo lahko argumentirano
podpirala vse projekte na državni
ravni, ki bodo izboljšali življenje
in delo na tem območju. Poslanska
pisarna je tudi odlična možnost
in priložnost za združevanje in
povezovanje različnih predlogov
in rešitev - za dolgoročne, trajnostne rešitve, ki bodo izboljšale
naše življenje na tem območju.
Vljudno vabljeni, da nas obiščete.
Za kvalitetno in učinkovito delovanje pisarne želimo, da svoj
prihod najavite na telefon št.: 041
322 490 ali po e-pošti na naslov:
mateja.udovc@dz-rs.si

Nogometna šola
Nogometnega
kluba Bitnje
Še preden so se letos ponovno odprla šolska vrata, jih je na
stežaj odprla tudi nogometna
šola Nogometnega kluba Bitnje.
Pravzaprav jih letos prvič nismo
zares niti zaprli, saj smo v juliju
(ponavadi našim mladim nadebudnežem privoščimo vsaj nekaj
tednov počitka) dvakrat tedensko
organizirali brezplačne nogometne
počitnice. Odziv je bil presenetljiv,
saj so se nam pridružili celo otroci, ki trenirajo v sosednjih klubih,
ampak jim za nogometni trening
nikoli ni žal porabljenega časa.
Kmalu pa smo morali pustiti
zabavo ob strani in otroci so se

pod taktirko vodje mladinskega
trenerja Maticem Jerino, trenerja
z nogometno licenco UEFA B, in
njegovih dveh pomočnikov Mateja
Govekarja in Matija Vesela na vročem avgustovskem soncu znojili,
da bi čim bolj pripravljeni pričakali
prve prave tekme.

Nogometni klub Bitnje danes nudi
aktivno preživljanje prostega časa
približno 60 mladim športnikom
v starosti od 2 do 13 let, saj tudi
letos tekmujemo v selekcijah U13,
U11 in U9, poleg tega pa vodimo
nogometni krožev v Osnovni šoli
Žabnica ter vadbo za predšolske
otroke Ujemi žogo v tej isti šoli.
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Klub se lahko pohvali tudi z novo spletno stranjo z
naslovom www.nkbitnje.si, ki jo je izdelal dolgoletni
igralec in nepogrešljivi člen naše članske selekcije
Rok Guzelj. Na njej je med drugim predstavljena
športna oprema, s katero smo letos zagotovili enotno
podobo in skupinsko pripadnost našim ekipam. Ob
tem gre še posebna zahvala staršem, ki so s finančnim prispevkom omogočili, da naši otroci niso samo
rezultatsko uspešni, ampak tudi izgledajo več kot
odlično. Klub vsem svojim selekcijam zagotavlja vso
potrebno športno opremo za treninge in brezplačne
drese za tekmovanja. S pomočjo sponzorjev pa smo
spomladi staršem otrok omogočili ugodnejše nakupe
trenirk in nahrbtnikov. Ker prihaja zima, so na voljo
že tudi anoraki in bunde. Poleg tega pa za vse naše
otroke pripravljamo božičkovo presenečenje – ni še
prepozno, pridružite se nam. V zimskem času bomo
treninge izvajali v okoliških telovadnicah.
Za delovanje kluba so potrebna velika finančna
sredstva, zato bi se tudi ob tej priložnosti radi
najprej zahvalili našemu dosedanjemu dolgoletnemu
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generlanemu sponzorju JuRentA Bitnje. Okolje, v
katerem delujemo, nas podpira pri našem delovanju,
saj smo z novo sezono podpisali pogodbo z novim
generalnim sponzorjem in tako letos lahko naše ekipe
prepoznate pod imenom Bitnje DOBROZASENCI.SI.
Poleg tega nas podpira še vrsta ostalih sponzorjev
in donatorjev, brez katerih razvoj in napredek ne bi
bil mogoč.
Goran Bambič

Klubska oprema NK Bitnje

Povabi l o v go s t e k p osla n ki v državn i zb or
i n o g l ed m e s ta Lj u blja na
Spoštovani krajani!
Naša sokrajanka, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, Mateja Udovč in Krajevna skupnost Bitnje
bosta organizirala »Dan druženja s poslanko« z ogledom Državnega zbora in voden ogled mesta Ljubljane.
Poslanka Mateja Udovč nas bo gostila v zgradbi Državnega zbora, kjer nam bo predstavila tipični dan dela
poslancev. Popeljala nas bo po prostorih Državnega zbora in predstavila delovanje te institucije. Po tem
dogodku bo sledil organiziran ogled mesta Ljubljane, kjer boste spoznali še neznane skrivnosti znanega
mesta. Izlet bo organiziran v začetku marca najverjetneje v soboto, 9. marec) 2019. Ta dan je namenjen
združevanju prijetnega s koristnim. Vljudno vabljeni.
Vsi tisti, ki bi se ogleda želeli udeležiti, nam pošljite neobvezno predprijavo s svojim imenom na elektronski naslov ks.bitnje@abakus.si oz. vrzite pisno prijavo v nabiralnik KS Bitnje, ki se nahaja na stavbi
gasilskega doma Bitnje.
Foto: Državni zbor/Miran Kambič
Foto: Državni zbor/Katja Bidovec
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DU B i t n j e Stražiš če
DU Bitnje Stražišče deluje od leta 2008 na območju
KS Stražišče in Bitnje. Člani prihajajo praktično iz
vseh KS Kranja, iz občin Šenčur, Cerklje, Radovljica,
Medvode, Ljubljana, Škofja Loka. Imamo okrog 700
članov, od tega dve tretjini žensk in tretjina moških.
Članarina za leto 2018 znaša 8 €. Vabimo nove člane,
da se nam pridružijo.
Do sedaj smo plan za 2018 izpolnil v celoti, kljub
temu, da smo morali naše aktivnosti prilagajati
vremenu. Dobro so bili obiskani štirje kopalni izleti
v Izolo, dva 3-dnevna letovanja v Izoli, piknik PZDU
Gorenjske v Moravčah, piknik društva v Spodnjih
Bitnjah, predavanje g. Emila Humarja iz Avtošole
Humar na temo prometne varnosti, delavnice umovadbe pod vodstvom MCK Kranj, predavanje dr.
Mateja Dolenca z naslovom Boli me trebuh – kaj pa
zdaj?, 9. razstava ročnih del v OŠ Stražišče, ogled
predstave Lepo je biti muzikant v poletnem gledališču Studenec, ogled snemanja oddaje Slovenski
pozdrav v Begunjah, ogled koncerta Klape Gallus
in Elde Viler v Šmartinskem domu, turistični izleti na sv. Višarje, izlet z ladjico ob slovenski obali,
ogled lepot koroških jezer, planinski pohodi na
Krnsko jezero, na Svinčeno planino v Avstriji, na
Šentviško planoto ter lažja pohoda v Krnico, planino
Konjščico in na Okroglo. Klekljarice so konec junija
z veliko pohvalami sodelovale na čipkarskih dnevih
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v Železnikih, na prireditvi Lesena čipka v Deželi
kozolcev v Šentrupertu; na septembrski Stražiški
tržnici so sodelovale s prikazom svojih izdelkov.
Malo manj so obiskani kolesarski izleti, balinanje,
bowling, ženska telovadba.
Do konca leta 2018 smo izvedli še zaključni pohod
na Veliki in Mali Vinji vrh, Martinovanje v Štorovju,
prednovoletno srečanje v Šmartinskem domu,
žensko telovadbo v gasilskem domu v Bitnjah ob torkih popoldne, vitalis vadbo v Šmartinskem domu ob
torkih dopoldne, klekljanje ob četrtkih in kvačkanje
ob ponedeljkih v OŠ Stražišče, umovadbo vsako prvo
sredo v mesecu v Šmartinskem domu, bowling vsako
drugo sredo od novembra dalje v Tuš-u, kontrolo
holesterola, pritiska, krvnega sladkorja v gasilskem
domu v Bitnjah in Šmartinskem domu, merjenje
kostne gostote v Šmartinskem domu ter ogled živih
jaslic v Mojstrani.
V juniju smo obiskali 105 članov, ki so ali pa še bodo
letos dopolnili 80 let ter starejše nad 85 let. Povprečna
starost naših članov je 74 let.
Ugotavljamo, da bo potrebno vodstveno ekipo pomladiti. Vabimo vse, ki bi se želeli vključiti in pomagati
pri delu v društvu, da to sporočijo na tel. 040 350 589
ali na e-mail dubitnjestrazisce@gmail.com.
Majda Jančar

Rušt vo up okoje nc e v B itnje - Str a ž išč e
v le tu 2019
Naslov: Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
E-mail: dubitnjestrazisce@gmail.com
Telefon: 040 350 589

Sekcije

Druženja

Letovanja,
kopalni
izleti

Turistični
izleti

Organizatorji

Stanislava
Lazar 064
107 160

Marija
Jure Zupan
Bogataj 041 040 696
706 673
163

Kratki
pohodi

Planinski
pohodi

Uradne ure:
• Gasilski dom: ponedeljek, od 9. do 10. ure
• Šmartinski dom: prva sreda, od 9. do 10. ure

Kultura

Marija
Marija
Gašperlin
Gašperlin
070 870 728 070 870
728 vodnik
Milan Čelik

Januar
Februar
Marec

opera,
predavanje
pustovanje,
občni zbor

3-dnevno
letovanje
Izola

April
Maj
Junij

srečanje
PZDU
Gorenjske,
piknik
društva

Julij

3 kopalni
izleti v Izolo

Avgust

2 kopalna
izleta v
Izolo

September
Oktober

3-dnevno
letovanje
Izola

November

martinovanje

December

prednovoletno
druženje

spominski
pohod
Planica

Dolina
Glinščice

Zagreb,
živalski vrt
Šmarje pri
Jelšah

Udin boršt

Kosiški
slapovi
Nanos

Bloke

Jezersko

Kanjon
Kokre

Majda
Jančar 040
842 795

Veronika
Pintar 041
912 964

Jure Zupan
040 696
163

bowling

Janez Arhn
231 07 50
Marija
Bogataj 041
706 673
članarina,
umovadba
umovadba

klekljanje,
kvačkanje
klekljanje,
kvačkanje
klekljanje,
kvačkanje

telovadba,
vitalis
telovadba,
vitalis
telovadba,
vitalis

bowling

bowling

umovadba

klekljanje,
kvačkanje
klekljanje,
kvačkanje

vitalis

kolesarstvo

umovadba

vitalis

kolesarstvo, kontola
balinanje
holesterola.
umovadba
kolesarstvo, obisk
balinanje
starejših

Gora Oljka

Črna prst
z ladjico ob
slovenski
obali
Dvorec
Pot pod
Štaten- berg Storžičem
Prekmurje Kokra
- Čemšenik

Ročna dela Telovadba, Kolesarstvo, Razno
vitalis
Bowling,
Balinanje

letno
gledališče
Studenec

kolesarstvo,
balinanje

Pohorje

kolesarstvo,
balinanje

Krim
Mirna gora
v neznano

predavanje

klekljanje,
kvačkanje
klekljanje,
kvačkanje

kolesarstvo, umovadba
balinanje
balinanje
umovadba

telovadba,
vitalis

klekljanje,
kvačkanje

telovadba,
vitalis

bowling

klekljanje,
kvačkanje

telovadba,
vitalis

bowling

kontola
holesterola.
umovadba,
zdravstveno
predavanje
umovadba
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Ur nik KUD
Klekljanje
vsako sredo od 17.00 do 19.30
BK Sorško polje: 14. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4., 7. 5.
Ustvarjanje ob torkih
vsak torek od 17.00 do 20.00
Literarni večer s pisateljico Mileno Miklavčič
14. 1. ob 18.00

Program D rušt va
upokojencev Bitnje-Stražišče
Družabna srečanja
Prednovoletna zabava - Šmartinski dom 22. 12. 2018
Pustovanje – Šmartinski dom 1. 3. 2019
Klekljanje:
OŠ Stražišče: 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2.,
21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3. ob 16.30
Kvačkanje:
OŠ Stražišče: 3. 12, 10. 12, 17. 12, 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2.,
11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. ob 16.30
Bowling:
Planet TUŠ. 9. 1., 23. 1. ob 15.00
Gasilski dom: 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3. ob 15.00
Ženska telovadba
Gasilski dom: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2.,
5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. ob 17.30
Umovadba
Šmartinski dom: 9. 1., 6. 2., 6. 3. ob 8.30
Vitalis vadba
Šmartinski dom: 3. 1, 10. 1., 17. 1., 24. 1., 7. 2, 14. 2., 21. 2.,
28. 2. ob 9.00
Ogled živih jaslic Mojstrana
Mlačca 27. 12. 2018 ob 17.00
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Trgovina z darili, izdelki
iz domače obrti, ročnih
del, naravne kozmetike,
energije in zdravja
Delavska cesta 1A, Stražišče pri Kranju (pri rondoju)
Trgovina KOCAR ali www.darila-kocar.si
V mesecu decembru 10% predpraznični popust na
copate iz domače volne. Od 20. 12. do 31. 12. 2018 10 % na
glinene potičnice in vsak dan dnevne akcijske ponudbe ...

Vsem občanom in strankam želimo sreče,
zdravja in uspeha v prihajajočem letu 2019!

Odbila bo polnoč,
staro leto bo minilo in
novo se bo rodilo.
Naj vam podari srečo, zdravje,
veselje, izkušnje, uspehe, spomine ...
Točno opolnoči bodo vse poti odprte
za zaupne želje in nove načrte!
Želimo vam lepe praznike
in vse dobro v novem letu 2019!
KS B itn je t e r org a n i zac i j e
in druš t va Bi t e n j

